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Vi søger nye kolleger:
Kammeratskab - faglig sparring og udvikling - fri hverdag - spændende opgaver – sammenhold - spændende hverdag - flad struktur indflydelse på hvordan tingene gøres.
Alle udsagn er svar på 2 spørgsmål som vores medarbejdere blev stillet- Hvorfor kom du til bowitek? og Hvorfor er du i bowitek?
Kan du se dig selv i de værdier, så kan du nu blive bowitek medarbejder.
Vi søger 4 medarbejdere til Fredericia og Valby. Som vil arbejde sammen med branchens bedste kollegaer. Du vil løse opgaver
indenfor CE mærkning, mekanisk og elektrisk sikkerhed, ATEX eksplosionssikring og andre områder. Du vil arbejde med branchens
stærkeste risikovurderingsværktøj, Safexpert.
Vores nye medarbejdere:
-- Brænder for sikkerhed
-- Er teknisk uddannet, det kunne være ingeniør, maskinmester, installatør, produktions eller automationsteknolog
-- Kan omsætte krav til tekniske løsninger
-- Kan arbejde selvstændigt med egne kunder og projekter
-- Er eller kunne tænke sig at blive TÜV certificeret som vores andre medarbejdere

Hos bowitek laver vi professionel rådgivning for vores kunder, vi værdsætter de langvarige relationer til vore kunder. Konsulenterne
arbejder hos kunderne, på kontorerne i Fredericia og Valby, eller på deres hjemmekontor.
Som ny kollega vil du blive tilknyttet en mentor, der sørger for den nødvendige oplæring og sikrer at du kommer til at føle dig hjemme
i bowitek.
Vi har en fri hverdag hvor medarbejderen selv tilrettelægger arbejdet, aftaler opgaver med kunderne og sørger som det allervigtigste
for at projekterne lykkes hos vores kunder. Som medarbejder i bowitek vil du møde en faglighed og et kammeratskab som ikke findes
andre steder. Vi laver løbende faglige arrangementer, som vores faglige fredage. Det sikrer en vidensdeling og en styrket faglighed.
Som medarbejder i bowitek er du aldrig langt fra en kollega du kan sparre med i opgaveløsningen.
Kan du se dig selv som bowitek medarbejder, så tag kontakt til os. Du er velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere, for at
høre mere om hverdagen i bowitek. Se vores kontaktoplysninger her:
http://www.bowitek.dk/medarbejdere.html
Vi er mere interesseret i dig, end i din ansøgning. Derfor vil vi gerne høre fra dig så vi sammen kan danne os et indtryk af hinanden.
Se mere på www.bowitek.dk
Du er meget velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere eller vores direktør Thomas Thillemann Petersen på 2788 0667
På Sjælland kan du kontakte områdechef Flemming Madsen 2788 0646.
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